
انهدام »ابها« بخشی از 
انتقام خون 7200 کودک 

یمنی

هفت تپه هشت تپه نه تپه و ...

دخالت مستقیم رژیم 
صهیونیستی در جنایت 

۱۷ شهریور

نامزدها چه 
نکاتی را باید 
رعایت کنند؟

ورود چینی ها از 
و جاده خودر

صفحه 2

صفحه 6

صفحه 8

  نوسان قیمتی در بازار خودرو 
یکه تازی میکند؛

وایِت یک جمعه تلخ ر

3 روز تا انتخابات مرحله 
دوم مجلس

صفحه 2

صفحه 7

خطیب زاده در پاسخ به سیاست روز:

نقض قطعنامه ۲۲۳۱به معنای 
پایان حضور ایران در برجام است

آمریکایی ه��ا در ش��ورای امنی��ت دو طرح 
را پیگی��ری می کردند که با مخالفت س��ایر 
اعض��ا روبرو ش��د. قطعنام��ه تمدید تحریم 
تس��لیحاتی ایران و اجرای مکانیس��م ماشه 
اس��اس ای��ن دو ط��رح را تش��کیل می داد. 
نکت��ه قابل توج��ه در ش��ورای امنیت آنکه 
کشورهای اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس 
نیز به این طرح رای ممتنع دادند تا در کنار 
رای منفی روس��یه و چی��ن در نهایت طرح 
آمریکا با ناکامی همراه ش��ود. آنچه از سوی 
محافل رسانه ای و سیاسی غربی درباره این 
آراء مط��رح و بعضا در فض��ای داخلی ایران 
نیز تکرار گردیده آن اس��ت که کش��ورهای 
اروپای��ی در حمایت از برج��ام و ضدیت با 
طرح ه��ای ضدایران��ی آمریکا ای��ن اقدام را 
ص��ورت داده اند. آنها با این ادعا خواس��تار 
پایبندی ایران ب��ه تعهدات برجامی و حتی 
اجرای اقدامات��ی ورای تعهدات برجامی در 
قب��ال آژانس بین المللی انرژی ش��ده اند به 
گونه ای که برخی کارشناسان توافق تهران 
� آژانس در سفر گروسی مدیرکل آژانس به 
تهران برای بازدید از دو منطقه مورد ادعای 
آژان��س را برگرفته از همی��ن زیاده خواهی 
غرب دانس��ته اند. اروپایی ه��ا در گام دیگر 
تالش کردند تا س��فر وزیر خارجه سوئیس 
ب��ه ته��ران را که برای مراس��م صد س��ال 
روابط دو کش��ور بوده ب��ه تعهدات برجامی 
اروپا نسبت دهند. چنانکه برخی رسانه های 
غربی این س��فر را زمینه سازی برای اجرای 
»اینس��تکس« یا همان کانال مالی مشترک 
ای��ران و اروپ��ا عنوان کردن��د و در ازای آن 
خواستار بازگشت ایران به تعهدات برجامی 
ش��دند. اینگونه رفتارها از سوی کشورهای 
غرب��ی در حالی ص��ورت گرفته اس��ت که 
سخنان روز گذشته »بن واالس« وزیر دفاع 
انگلی��س در باب نگاه این کش��ور به تحریم 
تس��لیحاتی ایران ابهامات بسیاری را در دو 
ادعای غربی ها در باب رای آنها در ش��ورای 
امنیت و س��فر وزیر خارجه س��وئیس ایجاد 
کرده اس��ت.بن واالس وزیر دف��اع انگلیس 
ادعا کرده اس��ت که لندن می تواند از گزینه 
تمدید محدودیت تسلیحاتی ایران به عنوان 
اب��زاری برای پایان دادن ب��ه آنچه که رفتار 
ثبات زدای منطقه ای ایران خواند، اس��تفاده 

کند.
واالس در مصاحب��ه ب��ا ش��بکه العربی��ه، با 
ادعای اینکه از نظر انگلیس هنوز هم برجام 
بهتری��ن راه برای مهار ک��ردن تهدید ایران 
برای منطقه اس��ت، گفته است اما علی رغم 
رأی ممتنع کشورش به قطعنامه پیشنهادی 
آمریکا برای تمدید محدودیت تس��لیحاتی 
ایران، انگلیس می تواند در آینده نزدیک به 
این موضوع نگاه ابزاری داشته باشد.وی ادعا 
کرده اس��ت که فعال در تالش هستیم ایران 
را به پیروی از برجام برگردانیم. محدودیت 
تس��لیحاتی ب��رای فقط چند هفته نیس��ت 
که در حال اجراس��ت، همینجاس��ت که ما 

می توانیم تصمیمات دیگری بگیریم.
اینگونه اظهارنظرها از سوی واالس به عنوان 
مقام رسمی انگلیس بیانگر این نکته اساسی 
است که نگاه انگلیس��ی ها و اعضاء اروپایی 
برج��ام، تفاوت��ی با دی��دگاه آمری��کا ندارد 
و آنها نی��ز به دنبال اج��رای تمدید تحریم 
تس��لیحاتی ایران و حتی استفاده ابزاری از 
آن جهت اعمال فش��ار بر جمهوری اسالمی 
می باش��ند. این ن��وع موضع گیری نش��ان 
می دهد که رای منفی در شورای امنیت نه 
به خاطر تعهدپذیری غرب به برجام بکله از 
یک سو با هدف نگاه داشتن ایران در برجام 
بدون اجرای تعهدات غرب اس��ت و از سوی 
دیگر این رای برگرفته از مداخالت اروپا در 
انتخابات آمریکا برای سرنگون سازی ترامپ 
و به قدرت رساندن جو بایدن است. اروپایی 
که در سال 2016 تمام قد در کنار هیالری 
کلینتون رقیب ترامپ قرار گرفت اکنون به 

حمایت از بایدن وارد میدان شده است.
 جال��ب توج��ه آنک��ه دموکرات و ش��خص 
بایدن نیز با ادعای دخالت روس��یه، چین و 
ایران در انتخابات آمریکا در حال س��رپوش 
نه��ادن دخالت اروپ��ا و موض��ع جانبدارانه 
آن در انتخاب��ات آمری��کا هس��تند. با توجه 
به گفته ه��ای واالس می ت��وان دریافت که
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مدير عامل  گروه دارویی برکت خبرداد:
سرمايه گذاری 500 ميليارد تومانی ستاد برای تولید واکسن

 و داروهای پپتيدی 

تولید داروی ضدکرونایی رمدیسیویر در کشور بزودی به باالترین رقم در منطقه خواهد رسید.
اکبر برندگی مدیرعامل گروه دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام با اعالم این خبر افزود: 
براس��اس تخمی��ن ما دو پروژه مهم تولید داروی پپتید و تولید واکس��ن ها تا پای��ان آبان ماه به اتمام 
خواهد رس��ید. وی افزود: میزان سرمایه گذاری انجام ش��ده روی این دو پروژه از سوی ستاد اجرایی 

فرمان امام بیش از 500 میلیارد تومان است.
وی درخصوص تولید داروی رمدیس��یویر  نیز گفت: داروی  رمدیسیویر که تاکنون به گفته پزشکان 
مؤثرترین داروی ضدکرونای شناخته شده است، درشرکت سبحان آنکولوژی به مرحله تولید رسیده 

و با تأیید نهایی سازمان غذا و دارو دراختیار جامعه سالمت قرار گرفته است.
مدیرعامل گروه دارویی برکت خاطرنشان کرد: ظرف چندروز آینده یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
این دارو در منطقه خواهیم بود و ظرفیت تولیدآن از 20 هزار آمپول در ماه به 150 هزار آمپول درماه 
خواهد رس��ید که امروز پروانه آن از س��ازمان غذا و دارو اخذ شد. وی بیان کرد:درمورد واکسن کرونا 
هم چندین مطالعه از چندروش بطور همزمان در دس��ت انجام اس��ت که برخی موارد روی حیوانات 

باموفقیت تست انجام شده و امیدواریم به نتایج مطلوب برسیم.

روحانی در دیدار وزیر خارجه سوئیس:
مردم ایران در برابر قلدری و زورگویی تسلیم نمی شوند

رئیس جمهور گفت: تاریخ نش��ان داده که م��ردم ایران در برابر گردن 
کشی، قلدری و زورگویی یک قدرت، تسلیم نخواهد شد.

حجت االس��الم حس��ن روحانی در دیدار وزیر امور خارجه س��وئیس ، 
با اش��اره به اینکه معیار در روابط کش��ورها باید مقررات بین المللی و 
قطعنامه های ش��ورای امنیت سازمان ملل باش��د، اظهار داشت: آمریکا 
سالهاس��ت که بدنبال حذف نظام جمهوری اسالمی و مداخله در امور 
داخلی ایران اس��ت و آقای ترامپ در یک محاسبه غلط فکر می کرد که 
با فش��ار به ایران و جنگ اقتصادی می تواند نظام جمهوری اس��المی را 

ظرف سه ماه از پای درآورد.
روحان��ی با تاکید بر اینکه ما به مقررات بین المللی و توافقات چند جانبه پایبند بوده و خواهیم بود، 
گفت: هر روزی که آمریکا تصمیم بگیرد از اشتباهات خود دست بردارد، اقدامات غیر قانونی خود را 

جبران کرده و به قطعنامه 22۳1 و برجام برگردد، راه برای او باز است.
رئی��س جمه��ور، تحریم و جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اس��المی، ت��رور یک مقام عالیرتبه 
نظامی ایران در یک کشور دیگر و همچنین تعرض به حریم هوایی ایران را نمونه های بارز تروریسم 
اقتصادی، عملیات تروریس��تی و تروریس��م هوایی از سوی این کشور عنوان کرد و افزود: انتظار ما از 
همه کش��ورهای دوس��ت و آزاد جهان این است که در برابر تروریسم و اقدامات غیرقانونی که آمریکا 

در طی این سال ها مرتکب آن شده، سکوت نکنند.
روحانی با بیان اینکه انتظار ما این بود که در شرایط شیوع ویروس کرونا، کشورهای اروپایی در برابر 
تروریسم اقتصادی آمریکا که حتی مانع از ورود دارو به ایران شده است، اقدام عملی قاطع و صریحی 

انجام دهند، خواستار فعال تر شدن کانال مالی سوئیس و ایفای نقش مؤثرتر و مفید تر آن شد.
»ایگناتس��یو کاس��یس« وزیر امور خارجه سوئیس نیز در این دیدار، با اش��اره به یکصدمین سالگرد 
تأس��یس روابط سیاس��ی و دیپلماتیک دو کشور، روابط ایران و س��وئیس را بسیار خوب و صمیمانه 

خواند و بر توسعه و تعمیق این روابط درهمه زمینه ها تاکید کرد.
ایگناتسیو کاسیس، با بیان اینکه از مشکالت ناشی از اعمال تحریم های آمریکا برای مردم ایران آگاه 
هس��تیم، گفت: کانال مالی س��وئیس برای رفع این مشکالت طراحی و راه اندازی شده و برای ایفای 

نقش مفید این کانال تالش خواهیم کرد.
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